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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS IJERAIS

PORT~IA N.I0/189-DIREF DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014. . ,

, . " ..
O Juiz Federal MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES, Dire,tor do Foro da Ju'stiça
Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, conforme designação constante da Portaria
Presi/Asmag nO 173, de 15.5.2014, do TRF:-l" Região, publicada'no e~D.J.F-1. de 20.5.2014,
'Caderno TRF, no uso das atribuições que"lhe conferem a L,ei n° 5.010/66;, ,

I . , • .

considerando o que dispõe a Resolução nO79, de 19.11.09, alterada pela de n° 2013/00243, de
9.5.-1013, ambas do Conselho da Justiça Federal, e o Provimento COGER nO38, de 12.6.09,

, com redação'dada pelo de n° 39', de 3.11.09, ambos do TRF-l" Região; " '.,
considerando o interesse da Administração;

RESOLVE: ' - '

ARBITRAR, à servidora DALVA CARVÀLHO BORGES;' do Quadro de l;'essoa:I da Subseção
Judiciária' de Pouso Alegre/MG, ,exonerada do' cargo em comiSsão que' exercia' na Subseção.
Judiciária de Governador valadares/MG' e nomeada' para exercer o cargo em comissão na
Subseção Judiciária de Poços de CaIdas/MG, o valor de R$26.361,52 (vinte e seis mil, trezentos e

." sessenta e um reais e 'cinquenta,e dois centavos), a título de Ajuda de Custo, correspondente a 2
(dUas) rem!JOerações, bem como indenização de transporte no valor de R$356,61 ,(trezen~os e
cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), conforme ATOS NO. 2.051, de 18.11.2014 e N0
2.052, de 18.11.2014, 'publicados no D.O.D, Seçãó 2, em 28.11.2014'.

, ,

" ,
Referida Ajuda de Custo é arbitrada em conformidade com a Resolução nO4, de 14.3.2008 e
Resolução na. 2013/228, de 15.2.2013, ambas do Conselho da JUstiça Federal' e .Portaria

I _ , • ' ,

Presi/Cenag na 413, de 25.10.2010, do 'rRF. la Região, e, 'Processo SEI na
0003600-08.2014.4.01.8000.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Belo Hórizçmte, 31 de d.ez.embrode 2014: .

MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES.

Juiz Fedéral Diretor do Foro

Seção Judiciária de Minas Gerais

,l?ocumento assinado digitalmente
,

Docu~ento assinado eJetronicam.entepor Miguel Ângel~ d~ Alvarenga Lopes, Diretor do
Foro, em 31/12/2014, às 09:56 (horário de BrasílIa), conforme art. 1°;m, "h", da Lei
11.419/2006. .
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• A autenticidade do documento pode ser conferid~ no site http://portal.trf1.jus,br/portaltrf1
I /servicos/verifiea-processo.htm informàndoo código verificailor 0185163 e o 'código CRC
.B216A9CA., '

http://portal.trf1.jus,br/portaltrf1
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